
Patricia Roberts-Miller – autorka knížky „Demagogie a demokracie“

Patricia Roberts-Miller, PhD, je profesorkou rétoriky a tvůrčího
psaní a je také ředitelkou Univerzitního centra pro psaní na
Univerzitě Texas v Austinu. Předmět „demagogie“ zde učí od
roku 2002. Od roku 2000 učila jako odborný asistent, od roku
2004 jako docentka, profesorkou rétoriky je od roku 2009.

Studovala na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Tématem její
bakalářské i magisterské práce byla rétorika. Za obě práce
obdržela vyznamenání, v případě magisterské ještě nejvyšší
uznání „Highest Honor“

PhD získala v roce 1987 obhajobou práce John Muir and the Hetch Hetchy debate : a study of the 
demise of the sublime in American policy rhetoric, která se týkala rozboru rétoriky použité v 
případě sporu o zbudování přehrady na území Yosemitského národního parku v údolí Hetch Hetchy 
v Kalifornii na počátku dvacátého století.

Patricia Roberts-Miller je také autorkou knih: 

Voices in the Wilderness, která vyšla v roce 1999 v nakladatelství Univerzity Alabama. V knize 
popisuje vývoj rétoriky v Americe od jejích počátků v 17. století a upozorňuje na trend postupného 
vývoje debaty k monologu.
Deliberate Conflict, v knize zkoumá jaký vliv na vzdělání má dnešní politická demokratická debata 
ve které neexistuje shoda, jak by taková debata měla vypadat. Fanatical Schemes: Proslavery 
Rhetoric and the Tragedy of Consensus, kniha vyšla v roce 2009 v nakladatelství Univerzity 
Alabama, jedná se o .studii rétoriky podporující otroctví ve třicátých letech devatenáctého století. 
Demagogie a demokracie, je její čtvrtou knihou, v březnu 2019 rovněž vychází v angličtině její 
další kniha Rhetoric and Demagoguery.

____________________________________________________________________________
Knížka Demagogie a demokracie vychází v českém překladu v březnu 2019 
v nakladatelství Hanex. Jedná se o jasný a stručný průvodce demagogií - a 
možnosti jak ji porazit. Jejím obsahem jsou, krom jiného, následující témata:

Co je demagogie? Někdy je snadné demagoga odhalit. Dostává se k moci tím, že se podbízí, 
využívá předsudků a má potřebné charisma. Nicméně, jak vysvětluje profesorka Patricia Roberts-
Miller, demagog je každý kdo redukuje veškeré otázky na „my“ versus „oni“.

Proč je demagogie nebezpečná? Demagogie představuje pro demokracii největší hrozbu. 
Rozkládá racionální diskusi, takže inteligentní správa věcí veřejných postupně přestává fungovat. 
Myšlenka, že „nám“ se to nikdy nemůže stát - že pouze „oni“ za vše můžou – je stejně tak 
nebezpečná.

Jak ji můžeme zastavit? Demagogové se chovají předvídatelně v tom co říkají a jaké kroky 
podnikají, aby získali moc. Zásadní je demagogii odolávat, odhalovat jakmile ji rozpoznáte – a stále
si uvědomovat, kam může vést.

„Text je přístupný, přitom hluboký, aktuální i nadčasový, a naprosto nepostradatelný.“
Ryan Skinnell, odborný asistent na státní univerzitě San José, autor knihy Conceding Composition.


